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آمایشی کشور  7کالن منطقه -معرفی کارگروه توسعه علوم پرستاری

ماموریت  کارگروه

عه این حیطهتالش در جهت تامین اعضای هیات علمی و نیروهای متخصص مرتبط برای توس-1

همکاری در تدوین، بازنگری و توسعه کوریکولوم های آموزشی مرتبط-2

کشور گسترش زیر  ساخت های الزم برای تربیت سرمایه انسانی مورد نیاز منطقه و-3



(خدماتوآموزشحوزهدودر)کشوردرپرستاریفرایندنمودناجراییوسازیبومی-1

1396-1400: زمانی اجرای برنامهبازه کشورآمایشی 7با پایلوت منطقه : سطح برنامه
ریپیگیاجرا شدهعنوان فعالیت

تشکیل تیم، تدوین برنامه در قالب پروپوزال اقدام پژوهی و ثبت و تصویب طرح1

مرور سیستماتیکانجام مطالعه تحلیل موقعیت با 2

مطالعه کیفی با استفاده از بحث گروهی و استفاده از ظرفیت کانال های ارتباطی مجازیانجام: تحلیل موقعیت3

"شیوه نامه اجرایی مدل فرایند پرستاری در حوزه آموزش و خدمات پرستاری"تدوین : برنامه ریزی تنظیم اولین برنامه عمل4

5
موزش و خدمات شیوه نامه اجرایی مدل فرایند پرستاری در حوزه آ"تشکیل پانل تخصصی و تصویب : برنامه ریزی تنظیم اولین برنامه عمل

و ارائه شیوه نامه به حوزه معاونت پرستاری وزارت متبوع"پرستاری


6
ید ها در ، فرصت ها و تهد(نقاط قوت)و تسهیل کننده ها ( نقاط ضعف)جلسات بحث گروهی و توفان مغزی جهت شناسایی  موانع برگزاری 

بیمارستان هدف مطالعه در شهر اصفهان و شهرکرد و تدوین برنامه عملیاتی مبتنی بر شیوه نامه و نتایج تحلیل وضعیت

برنامه عملیاتی   در بیمارستان هدف مطالعه مبتنی بر نتایج تحلیل وضعیت و شیوه نامه تدوین 7

اجرای برنامه فرایند پرستاری مطابق برنامه عملیاتی8

پروژه با استفاده از ابزارهای جمع آوری داده های کمی و کیفی/پایش و ارزشیابی برنامه9

تدوین گزارش و ارایه نتایج10



پرستاریهایگروهعلمیهیاتاعضایتوانمندسازی-2

1396-1400: بازه زمانی اجرای برنامهملی: سطح برنامه

ریپیگیاجرا شدهعنوان فعالیت

نیازسنجی اختصاصی عناوین  دوره ها و  دانشگاه های برگزارکننده از اعضای هیات علمی1

تحلیل وضعیت و ظرفیت های موجود جهت ارائه برنامه های توانمند سازی2

3
ی و اجماع بر تدوین پیشنویس آیین نامه توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشکده های پرستاری و مامایی و تکمیل آن از طریق نظرخواه

روی دستورالعمل اجرایی


4
تصویب آیین نامه در جلسات کارگروه و ابالغ آیین نامه توانمندسازی اعضای هیات علمی به معاونت آموزشی وزارت  

کسب مجوز های الزم برای پایلوت آیین نامه5

آمایشی7های پرستاری و مامایی منطقه نامه در دانشکدهآیین پایلوت اجرای 6

پایش و ارزشیابی اجرای آیین نامه همزمان با پایلوت آن7

اصالح روند، بازنگری آیین نامه مطابق نتایج ارزشیابی و ارائه گزارش نتایج  8



پرستاریدکتریوارشدکارشناسیهاینامهپایانسازماندهی-3

1396-1400: زمانی اجرای برنامهبازه ملی: سطح برنامه

یپیگیراجرا شدهعنوان فعالیت

"(کمپ)سامانه کاوش در مطالعات پرستاری "شناخت و تجزیه و تحلیل اطالعات برای طراحی و ساماندهی 1

"(کمپ)طراحی سامانه کاوش در مطالعات پرستاری 2

"(کمپ)سامانه کاوش درمطالعات پرستاری "تست و راه اندازی3

"(کمپ)سامانه کاوش در مطالعات پرستاری "آموزش، تحویل سیستم و سرور4

پشتیبانی جهت تضمین و بهبود کیفیتفاز5



پرستاریرشتهبومیهایدرسنامهتدوینوتهیه-4

1398-1400: زمانی اجرای برنامهزه باملی: سطح برنامه

یپیگیراجرا شدهعنوان فعالیت

ارسال فراخوان کشوری جهت شناسایی اساتید پرستاری و دانشکده های داوطلب جهت تدوین درسنامه های پرستاری1

الغ برای مسئولینتقسیم کار تدوین درسنامه ها در دانشکده های پرستاری کشور، تشکیل کارگروه های تخصصی تدوین درسنامه و صدور اب2

صی هر درسنامه  بازنگری درسنامه بومی که در حوزه آموزش دانشگاه علو م پزشکی اصفهان تدوین شده است با نظرسنجی از اساتید تخص3

تدوین پیش نویس در هر یک از کارگروه های تخصصی4

برگزاری پانل تخصصی و تائید چارچوب اولیه درسنامه های بومی5

نظرسنجی کشوری هر یک از درسنامه های تدوین شده با استفاده از تکنیک دلفی و اصالح درسنامه6

تعیین روایی ظاهری و محتوی درسنامه های بومی با استفاده از تکنیک دلفی و اصالح درسنامه7

انتشار درسنامه های تالیف شدهنهایی سازی و 8



کشورپرستاریاطالعاتبانکتهیه-5

1398-1400: زمانی اجرای برنامهبازه ملی: سطح برنامه

ریپیگیاجرا شدهعنوان فعالیت

های مرتبطسازمان فهرستی از اطالعات مورد نیاز و تهیه 1

تهیه و ارسال نامه رسمی به سازمان های مرتبط و درخواست ارسال اطالعات2

پیگیری دریافت داده ها و سازماندهی داده های کسب شده3

بارگذاری داده ها در سایت کارگروه توسعه علوم پرستاری4

به روز رسانی داده ها5



پرستاریآموختگاندانشوضعیتتحلیل-6

1398-1400: زمانی اجرای برنامهبازه ملی: سطح برنامه

ریپیگیاجرا شدهعنوان فعالیت

1
دانشگاه های علوم تعیین مشخصات دانش آموختگان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری پرستاری دانشکده های پرستاری و مامایی

پزشکی منطقه هفتم آمایشی کشور


طراحی ابزار تحلیل وضعیت دانش آموختگان پرستاری2

روایی صوری و محتوایی ابزار تحلیل وضعیت دانش آموختگان پرستاری

برآورد توزیع فراوانی، وضعیت شغلی، ماندگاری و موانع اشتغال دانش آموختگان پرستاری3

هماهنگی و برگزاری گردهمایی کشوری4

ارائه گزارش 5



یافتهپایانهایبرنامه

1396-1400: زمانی اجرای برنامهبازه ملی: سطح برنامه

ریپیگیاجرا شدهعنوان فعالیت

(ارتقاء طرح اینترنشیپ)فرایند مقیم نمودن دانشجویان سال آخر در بیمارستان ها 1

کارشناسی پرستاری( صالحیت بالینی)تدوین و اجرای دستورالعمل برگزاری آزمون پیش کارورزی 2

تدوین نقشه راه توسعه  تخصصی پرستاران در نظام مراقبت سالمت کشور3

برگزاری سلسله نشست های مرکز شبکه ملی مطالعات و توسعه علوم پرستاری4

و بازنگری آیین نامه و شیوه نامه اعضای هیات علمی مستقر در بالینتدوین5

داخلینشست 7: نشستهای کارگروه

نشست منطقه ای3: نشست های منطقه ای 



با تشکر از توجه شما


